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INTERPELACJA nr 81/2019 

ws. możliwości doświetlenia przejazdu rowerowego przez ul. Witosa przy Rondzie 

Aleksandry Śląskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie możliwości doświetlenia przejazdu rowerowego przez ul. Witosa przy 

Rondzie Aleksandry Śląskiej. 

Zlokalizowany w rejonie Ronda Aleksandry Śląskiej przejazd dla rowerów przez ul. 

Witosa stwarza potencjalne zagrożenia ze względu na jego bliską lokalizację przy 

rondzie, co skutkuje ograniczonym czasem na reakcję kierowcy i może sprzyjać 

niebezpiecznym zdarzeniom. Pożądane byłoby jego doświetlenie poprzez oprawy 

skierowane w stronę przejazdu – tak jak co do zasady doświetlane są przejścia dla 

pieszych; być może wykonanie tego byłoby możliwe także w ramach infrastruktury 

spółki Tauron. Wspomniane doświetlenie mogłoby być także rozszerzone o jedną 

oprawę skierowaną tak, by doświetlony był odcinek ścieżki rowerowej biegnący 

wzdłuż ulicy Witosa po jej zachodniej stronie. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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